
Vergi məcəlləsinə dəyişikliklər

23 dekabr 2016-cı il tarixində

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər
edilməsi haqqında qanun
imzalamışdır. Qeyd edilən dəyişikliklər
2017-cı ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə

minəcəkdir.

Mühüm dəyişiklikləri diqqətinizə

çatdırırıq.

Transfer qiyməti

Vergi Məcəlləsinə transfer qiyməti
konsepsiyası daxil edilmişdir.

Transfer qiyməti aşağıdakı şəxslər
arasında həyata keçirilən əməliyyatlara
tətbiq ediləcək:

• rezident şəxslə qarşılıqlı surətdə asılı
olan qeyri-rezident şəxslər arasında;

• qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi
ilə qeyri-rezidentin özü və ya onun
başqa dövlətlərdə yerləşən hər hansı
bölməsi arasında;

• rezident və (və ya) qeyri-rezidentin
daimi nümayəndəliyi ilə güzəştli vergi
tutulan ölkədə təsis edilmiş

(qeydiyyatdan keçmiş) subyektlər
arasında

Bu zaman əməliyyatın faktiki
dəyərindən asılı olmayaraq mənfəət
(gəlir) vergisi transfer qiyməti
hesablanacaq.

Transfer qiyməti aşağıdakı
metodologiyadan istifadə etməklə
müəyyən edilməlidir:

• Sonrakı (təkrar) satış qiyməti;

• Dəyərin toplanması;

• Rentabellik üsulu;

• Mənfəətin bölgüsü.

Qeyd edilən metodlar o halda istifadə

edilə bilər ki, ayrı-ayrı əməliyyatlar
haqqında müqayisə edilə bilən
məlumatlar mövcud olmasın və ya
malların digər şəxslər arasında təqdim
edilmə qiyməti barədə məlumat əldə

etmək mümkün olmasın.

Eyni zamanda transfer qiyməti tətbiq
edilən təqvim ili ərzində ümumi dəyəri
500.000 manatdan artıq olan
əməliyyatlara dair vergi ödəyicisi vergi
orqanına məlumat təqdim etməlidir.
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Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən
müəyyənləşdirilməsi

Vergi ödəyicisi əməliyyatın dəyəri 10.000.000 (on
milyon) manat və daha çox olan əməliyyatlar barəsində

öz vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyən olunması
məqsədi ilə vergi orqanına müraciət edə bilər. Bu
müraciət üçün 500 manat məbləğində dövlət rüsumu
müəyyən edilmişdir.

Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər

Güzəştli vergi tutulan ölkələrə ödənişlərin
vergiyə cəlb edilməsi

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş
subyektlərə birbaşa və dolayısı ilə edilən ödənişlər
Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmaqla
Azərbaycanda ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə
vergiyə cəlb ediləcəkdir. Hər il üçün güzəştli vergi
tutulan ölkələrin və ya ərazilərin siyahısı müəyyən
ediləcəkdir.

Elektron pul kisələrinə köçürmələr

Rezidentlər tərəfindən qeyri-rezidentlərə məxsus
elektron pul kisələrinə köçürülən məbləğlərdən banklar
və poçt rabitəsinin milli operatoru 10% miqdarında
ödəmə mənbəyində vergi tutmalıdırlar. Elektron ticarət
haqqında qanuna edilmiş dəyişikliyə görə, elektron pul
kisəsi elektron ödənişləri həyata keçirməyə imkan
verən (bank və ya kredit təşkilatı sayılmayan) proqram
təminatıdır.

Əlavə dəyər vergisi

Kənd təsərrüfatı mallarının ƏDV-yə cəlb
olunması

Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı
məhsullarının pərakəndə satışı ƏDV yalnız ticarət
əlavəsinə tətbiq ediləcəkdir.

ƏDV ödəməkdən azad edilmə

Aşağıdakı əməliyyatlardan 2017-ci ilin yanvarın 1-dən 3
il müddətinə ƏDV tutulmayacaqdır:

• buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və

çörəyin istehsalı və satışı;

• ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların
restrukturizasiya və sağlamlaşdırma tədbirləri
çərçivəsində qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim
edilməsi;

• quş ətinin satışı.

ƏDV-nin geri qaytarılması

ƏDV-nin geri qaytarılması üçün (ərizə verildiyi vaxtdan
hesablanan) 45 günlük müddət azaldılaraq 20 gün
müəyyən edilmişdir.

Maliyyə institutlarına dair əməletmə tələbləri

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə maliyyə

institutlarında vergi monitorinqinin keçirilməsinə dair
müddəalar daxil edilmişdir.

Maliyyə institutları məlumat mübadiləsini nəzərdə

tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, maliyyə

əməliyyatları barədə elektron hesabatlar təqdim
etməklə həmin xarici dövlətlərin səlahiyyətli
orqanlarına məlumat təqdim etməli olacaqlar.

Elektron ticarət qaydasında işlərin və
xidmətlərin alınmasının ƏDV-yə cəlb edilməsi

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-
rezidentdə elektron ticarət qaydasında işlərin və

xidmətlərin alınmasına görə ödənişlər ƏDV-yə cəlb
ediləcəkdir.

Əgər bu zaman vergi orqanlarında uçotda olmayan
şəxslər tərəfindən qeyri-rezidentə bu xidmətlərə görə

(ölkə hüdudlarından kənarda otel xidmətlərinin və

aviabiletlərin sifarişi xidmətləri istisna olmaqla)
ödənişlər aparılarsa ödənişi aparan yerli bank qeyri-
rezidentə ödənilməli olan məbləğə ƏDV hesablamalı və

alıcının vəsaiti hesabına büdcəyə ödəməlidir. Bu cür
ƏDV məbləği əvəzləşdirilməyəcək.

Nağdsız əməliyyatlar

Hesabdan pul vəsaitlərinin nağd qaydada
çıxarılması

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul
vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından
çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş
vergi hesablanacaq.

Nağd qaydada həyata keçirilməsi
məhdudlaşdırılan əməliyyatlara görə maliyyə
sanksiyaları

Nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan
əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə

malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə bir sıra
maliyyə sanksiyaları tətbiq ediləcəkdir.
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Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna (23 dekabrda
imzalanmışdır) əsasən nağd qaydada həyata keçirilən
əməliyyatlar aşağıdakı məbləğlərlə
məhdudlaşdırılmışdır:

• Təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30,000
manatadək-ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış
vergi ödəyiciləri, habelə vergi tutulan əməliyyatlarının
həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında
(aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və

(və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul vergi ödəyiciləri
üçün;

• Təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15,000
manatdadək - digər vergi ödəyiciləri üçün.

Könüllü vergi açıqlaması

Könüllü vergi açıqlaması o hala şamil edilir ki, səyyar
vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı
aşkar edilməyən hallar vergi orqanlarına könüllü
olaraq bəyan edilir.

Könüllü vergi açıqlaması zamanı təqdim edilmiş
hesabat üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız
hesablanmış vergi məbləği (yəni maliyyə sanksiyası
tətbiq edilmədən) büdcəyə ödənilir.

Elektron qaimə-faktura

Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri arasında malların
işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı qaimə-
fakturaların elektron qaydada təqdim edilməsi öhdəliyi
müəyyən edilmişdir.

Elektron qaimə-fakturaların tətbiq edilməsi aşağıdakı
müddətlərdən sonra tələb ediləcəkdir:

• 2017-ci il 1 aprel tarixdən - ƏDV məqsədləri üçün
qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri, habelə vergi
tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün
istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq
olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
vergi ödəyicilər üçün;

• 2018-ci il 1 yanvar tarixdən -bütün digər vergi
ödəyiciləri üçün.

Aksiz vergisi

Minik avtomobillərinə, yaxtalara və digər vasitələrə

tətbiq edilən aksiz vergisinin dərəcələri artırılmışdır.

2017-ci il Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər
barəsində məlumatlandırma sessiyası

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər birmənalı
qarşılanmamışdır. PwC Azərbaycanın Vergi
Məcəlləsinə edilmiş 2017-ci ildə qüvvəyə minəcək
dəyişikliklərlə bağlı məlumatlandırma sessiyası 10
yanvar 2017-ci ildə baş tutacaqdır. Tədbir saat 9:00-
dan 13:00-dək Bulvar oteldə keçiriləcəkdir. Biz bu
dəyişikliklərin yaratdığı imkanlar və çətinliklər
barəsində öz mövqeyimizi təqdim edəcəyik.
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